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Smlouva ć,.20t6/2/7

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DOTACE
uzavĺ'eĺá podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb.' o ĺozpočtorých

ve zněni pozdějších předpisů
pľavidlech územních tozpočtů,

M STS KYU
mezi nĺže uvedenými smluvními stľanami: nad sázavou

L. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené Stafostou města Mgľ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41, Týnec ĺad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okÍesní pobočka v Příbĺami, Týnec nad Sázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,'posĘtovatel")

a

2. SDH Peceľady
zastoupený: Romanem Hudilíkem, statutáĺním zásťupcem
adĺesa: Peceĺady, Týnec nad Sázavou
ICO:65261674
platba: v hotovosti

jako příjemce na stĺaně dĺuhé (dále jen,,příjemce")

Čhnek I.
Předmět smlouvy

7.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťĺnančni podpoĺu
(dotaci) v niže sjeđnané oyši a pií1emce Se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zákonű (zákon o finanční kontrole) v platném znění, veřejnou
finanční podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použíti. dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadtžení pĺostředků patiících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o tozpočtoł7ch pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném znění.
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2.1,

2.2.

4.2.

4,3

2.3. Z poskytnuté dotace nelze hĺaďt ze)ména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátĘ
c) đary (s qýjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍá'daných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (t). ýdaje' kteľé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příjemce

3,1 Příjemce se zavazaje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních materiáLech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

3.2. oznámit poskytovateli změnu adĺesy sidla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavření do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

.)..). Při své činnosti, ke kteĺé použĄe dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, tj. zejména zajisĺt vešketá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samosptárry, doddovat veškeľé ĺelevantní obecně závazné pńvní
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Clánek IV.
Výše čeqpání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve r.ryši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve r{ši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc koľun česĘch) je Ątá z rczpočtu
města Týnec nadSázavov

Čbnek II.
Úč.l dot"".

Dotace je poskytována ýhndĺě za učelem uvedeným v Pĺogĺamu dotací na rck 2016,
Pĺogĺam 2 - jednotázové akce pĺo děti a veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v
podĺobném položkovém ĺozpočťu, kteqŕ je přílohou č. 1 této smlourry, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2016.

Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčelu specifĺkovanému včl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté ťnančni ptostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouue v souladu s písemnou žádosĺ příjemce.

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zzstupítelstvu města Týnec nad Sázavou dne
8.2.2016 usnesením ć,. zis'ĺ2016 / t0 / t3.

Dotace bude poskytnuta jednorázově příjemc| kter"ý je uvedený v záh|avi této smiouvy, a

to do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pĽĺjemce použije finančn pĺostředky v foŻpoÍu S touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pľostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit

4.4.

4.5

Sttánka2 z 4



5.1

5.2.

5.3.

poskytovateli takové finanční pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouł7, a to nejpozději do 30 dnů od doručení

písemné oýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

Čbnek V.
Yyúčtování

Po ukončeĺí rca\ĺzace akce předloží příjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 15,1.2017, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Vyúčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majícich ná|ežítosti účetních

dokladů podle zv|áštních právĺĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,

kteń byla z poskytnuté dotace vhrazena, včetně kopií wýpisů z účtu příjemce

ptokazujících použití dotace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v soulađu

se zákonem č. 563/1991' Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do31.12.2016.

ČHnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné

spĺávě a o změně někteých zákoĺ'i, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlou'ĺ,7.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle č1. VI' odst. 6.1' a poskytnout mu k tomu účelu veškeľou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazů, hlášení a zptáv' a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991, Sb', o účetnicwí, v platném zněĺĺ, uchovávat účetní zázĺamy a a učetní
đoklady.

Čhnet vlu.
Sankce

7.2.

8.1. Příjemce podpisem této smlour,y beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení tozpočtové kázĺě dle ustanoven $ 22 zákona
č.25O/2000 Sb', o ĺozpočtorých pĺavidlech űzemních tozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhtadu odvodu za poĺušení tozpočtové
kázněve wýši neopĺávněně použiĺých nebo zadtžených pĺostředků.
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8.2.

8.3

9.r

9.2.

9.3.

9.4.

7'aptod|ení s odvoclem za porušení ľozpočtové kázně 1c příjernce povinen zaplatlt pcnále
ve lryši 1 pľomile z částl<y odvodu z,a l<až,dý den pľodlení, nejvýše však clo 'uryše tolroto
odvodu.

Poĺušení povinností uvederrých včlánku III. odst. 3.1'. a 3.2. 1e považováno za méně
závažné poĺušení ľozpočtové kázně ve smyslu \ 10a odst. (l zákĺ>na č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V pi'ípadě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve vyši
10 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
L^veÍecfl^ ustanovenr

Yzájemná ptáva a povinnosti účastnílĺů v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtorrych pĺavidlech územních
tozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného ođkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, rczđělení apod.) či vstupu do ükvidace. V případě přeměny příjemce pŤecházejí
pĺáva a povinnosti z této smlouvy na ptávnibo nástupce.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další đokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadateL',im, popř. zveřejnit, na záI<ladě zákona
č.1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve zněnípozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pöípadě zjištění závažnýc|l' nedostatků pÍi rcallzaci akce,
včetně nedođtžení teĺmínu ođevzdáni vyúčtování poskytovaných Íinančních pĺostředků,
je poskytovatel optávněn r,7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5 Tato smlouva je r.ryhotovena Ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu ob&ži
každá ze smluvních stĺan.

9.6 Smluvní Stťany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáni, že si
smlouvu před je;ím podpisem přečetly' tozumi jí a s jejim obsahem souhlasí, a že 1i

uzavtají svobodně avážně' Na důkaz rryše uveđeného připojují své vlastnoĺuční podpisy'

V Tvnci nadSázavotl dne í' J. ł//í VTýnci nadSázavou dne /:J' ,ł//í

5družcní

Mgt. Maĺtin Iśadnožka 5boĺ

StaÍoSta

poskytovatel

MĚsTo TÝNEC NAD sÁzAvou
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
"1"

ka
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Roz očet tabulka C

sBoR DoBRovoĹNÝcH HASIČÜ

nĺl telefon u,lrĺ L )rł 31l ć,/ib s-/ x /ł .ĺ

ekt5u ĺ( 4 tz t'6-,1

Název akce: t L"" íÄ'alve L

pol naZrlv Kč

t (*, ol č łr^oĺ' ,'ą'ĺĺw,! ą- L,.- ,2ĺ, e
2 l&- Ln nł t ,'ą lnłłLI

(
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Rozpočet tabulka C
iĺ telefon rĹ ł Pr*ou t!_ +tć , Lĺ 2íy|Ł

I l{ Ié-cC l"ą-.
Název akce; l^/o 4 wą ?Í,'1 ł.

pol nazev Kč

1 niLrn nÍ"!,Lu' nĺ ł.. ,'ÄB L o'ŕ tLou l\í l,'łLu 4.Paotn'
2 I',ĺla- Ć ,bterr/"ru. nP,') "l ą'l ,' 4. Poo ,-
3

4
5

6

7

I
9
10
1,1,

L2
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T4

15

t6
L7
18
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2L
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30
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35

36
37

38

39

40
Celkem ,f .eoa L;

sBoR DoBRovoLľ\r ýCH HASIČÜ
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